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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุที่เนน้ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (retail fund) 
ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน : 
1.  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ช่ือ Nikko AM ARK 
Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง
หรือไดป้ระโยชนเ์กี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี หรือการเกิดนวตักรรมใหม่ๆ ทัง้นี ้กองทนุหลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดยบริษัท Nikko Asset 
Management Luxembourg S.A. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) ภายใต้การก ากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่ งเป็ นสมาชิกสามัญ ของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกลุเงินเหรียญสหรฐัเป็นสกลุเงินหลกั และกองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในหลายสกลุเงิน เช่น สกุลเงินเหรียญ
สหรฐั สกลุเงินยโูร สกุลเงินปอนด ์สกลุเงินฟรงักส์วิส สกุลเงินเยน ดอลลารส์ิงคโปร ์เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลกัเป็น
สกลุเงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรฐัในภายหลงัก็ได ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุล
เงินที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนเป็นส าคัญ บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้ง ทุนทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยจะติดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุน และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
เกี่ยวขอ้ง  

อนึ่ง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนไดท้ัง้ผูล้งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุน
อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรก าไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนใน Class A (USD) (เป็น Class ที่เสนอขายใหก้ับผูล้งทุนสถาบัน ซือ้ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรฐั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) 
อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผู้
ลงทุนเป็นส าคญั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยจะติด
ประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง (รายละเอียดของประเภทของ 
Share classes สามารถดเูพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจากเว็บไซตข์องกองทนุหลกั)  

2.  ส าหรบัเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เงินฝากธนาคาร หรือตราสารทุน ที่เสนอขายทัง้ในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการ
จัดอนัดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวเม่ือรวมกับสดัส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

3.  กองทุนไทยจะท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) เกือบทัง้หมด 
โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะที่ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศหรือลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศเพ่ิมเติม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่ น ภาวะ
ตลาดที่กองทุนหลกัลงทุนหรือมีไวมี้ความผันผวน เป็นตน้ หรือในกรณีที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนมาก และ/หรือในกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จ  าเป็นและสมควร หรือสาเหตุอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุม กองทุนอาจด ารงสดัส่วนการป้องกันความเสี่ ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศหรืออาจมีสดัส่วนเกินมลูค่าความเสี่ยงเป็นการชั่วคราวได ้นอกจากนี ้กองทนุอาจเขา้ท า
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การ
ท าสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอรเ์วิรด์ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ดา้นราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย้ ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด 
กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทางราคาของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ การออกสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงกบัดชันี
อา้งอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญของกองทุน และค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงห นา้  
เป็นตน้  

4.  กองทนุหลกัอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน และ/หรือเพ่ือวตัถปุระสงคใ์น
การลงทนุ และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุหลกั  

5.  ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุน
หลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคห์ลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาด ไว ้
หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดงักล่าวมีการกระท าผิดตามความเห็นของหน่วยงานก ากับ
ดแูลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณห์รือคาดการณไ์ดว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทนุในกองทุน
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ต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล้งทุนโดยเกินจ าเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักไดเ้ลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยงัด าเนินการบริหารและ
จดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation  

เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 5. ขา้งตน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทุนที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation 
และมีคุณสมบัติตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและ จัดการลงทุนโดยบริษัท Nikko Asset 
Management Luxembourg S.A. หรือไม่ก็ได ้และในการโอนยา้ยกองทุนดงักล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนยา้ย
เงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได ้ 

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะด าเนินการ
จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพ่ือคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายที่เกี่ ยวขอ้งของกองทุน 
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่ จ  าหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี ้ หากมีการ
ด าเนินการดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไวท้ี่ส  านัก งานของ
บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

6.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกั และกองทุนหลักมีมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1) มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุหลกันัน้  

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1) แจง้เหตุที่กองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหต ุ 

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ด  าเนินการแลว้เสรจ็  

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน
รวม และบริษัทจดัการจะด าเนินการใหบ้คุลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

7.  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทนุได ้ 

8.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที่มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าให้
ระดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซึ่งขึน้อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพ่ือ
ประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

9.  ในการค านวณสดัส่วนการลงทนุของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะค านึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั  

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  

(3) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี ้ตอ้งไม่
เกินกว่า 10 วนัท าการ 
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สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) : 

ช่ือกองทุน: Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund  

ลักษณะเฉพาะของ  
Class A (USD): 

(1) เป็น Class ที่เสนอขายใหก้บันกัลงทนุสถาบนั  
(2) ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล  

วันทีจ่ดทะเบียนกองทุน: 29 สิงหาคม 2561 

วัตถุประสงค ์และนโยบายการ
ลงทุน: 

กองทนุมีวตัถปุระสงคท์ี่จะลงทนุเพ่ือใหม้ลูค่าเงินลงทนุเติบโตในระยะยาว โดยกองทนุจะเนน้ลงทนุในตราสารทนุของ
บริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบัธีมการลงทนุ “Disruptive Innovation” หรือ “นวตักรรมที่ท  าใหโ้ลกมีการ
เปลี่ยนแปลง”  
ผูจ้ดัการลงทนุใหค้ านิยามของค าว่า “Disruptive Innovation” หรือ “นวตักรรมที่ท  าใหโ้ลกมีการเปลี่ยนแปลง” ว่า
หมายถึงการริเริ่มใหมี้ผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆ ที่อาศยัเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ซึ่งมีความเป็นไปไดว้า่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานของคนทัง้โลก โดยผูจ้ดัการลงทนุเช่ือว่า บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกบัธีมการลงทนุดงักลา่วนี ้เป็น
บริษัทที่มีการพ่ึงพาหรือไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ ๆ การยกระดบัเทคโนโลยี และ
ความกา้วหนา้ในการวิจยัเชิงวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบั (1) พนัธุศาสตร ์หรือ Genomics ซึ่งเป็นการศกึษาเกี่ยวกบั
ลกัษณะและการท างานของหน่วยทีค่วบคมุลกัษณะทางพนัธุกรรมรวมถึงเทคนิคที่เกี่ยวขอ้ง ("Genomic Revolution 
Companies") (2) นวตักรรมทางอตุสาหกรรม ในดา้นพลงังาน ระบบอตัโนมตัิ และการผลติ ("Industrial Innovation 
Companies") (3) การใชเ้ทคโนโลยีโครงสรา้งพืน้ฐานและบริการรว่มกนัผ่านระบบเครือข่ายที่เพ่ิมมากขึน้ ("Web x.0 
Companies") และ (4) เทคโนโลยีที่ช่วยใหบ้ริการทางการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้ ("FinTech Innovation 
Companies") ทัง้นี ้ในการคดัเลือกบรษิัทที่เห็นว่ามีความเกี่ยวขอ้งกบัธีมการลงทนุตามที่ก าหนดไว ้ผูจ้ดัการลงทนุจะ
น าขอ้มลูที่ไดร้บัจากการวิจยัและวิเคราะหภ์ายในมาใชใ้นการพิจารณาเลือกบริษัทที่ไดร้บัผลประโยชนจ์าก 
Disruptive Innovation หรือ บริษัทที่มีผลงานการวิจยัและวิเคราะหท์ีส่นบัสนนุใหธี้มการตลาดที่ตนด าเนินธุรกิจอยู่มี
การพฒันามากยิ่งขึน้ 
ในสภาวะปกติ การลงทนุส่วนใหญ่ของกองทนุจะเนน้ลงทนุในตราสารทนุ ซึ่งประกอบดว้ย หุน้สามญั ผลประโยชน์
จากการเป็นหุน้สว่น (Partnership Interests) หน่วยลงทนุของกองทรสัตต์่างๆ (Business Trust Shares) และตรา
สารทนุอ่ืนๆ หรือการมีผลประโยชนจ์ากความเป็นเจา้ของในธุรกิจต่างๆ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ออกโดย
บริษัททัง้ที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และทัง้ที่อยู่ในตลาดหลกัทรพัยท์ี่พฒันาแลว้ และตลาดหลกัทรพัย์
ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่  
นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ (Depositary Receipts) (รวมถึง 
ADRs (American Depositary Receipt), EDRs (European Depository Receipt) และ GDRs (Global 
Depositary Receipt)) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (Warrants) หลกัทรพัยท์ี่มีบรุิมสิทธิ (Preferred 
securities) และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ (Convertible securities) 
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชีช้วนของกองทุน Nikko AM ARK 
Disruptive Innovation Fund) 

ตัวชีวั้ด (Benchmark): กองทนุนีมี้กลยทุธใ์นการบริหารกองทนุแบบเชิงรุก และใช ้MSCI World Total Return Net Index ส าหรบัการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม กลยทุธก์ารลงทนุไม่ไดถ้กูจ ากดัตามองคป์ระกอบของเกณฑม์าตรฐานนี ้
ผลการด าเนินงานของกองทนุจึงอาจมีความคลา้ยคลงึกบัเกณฑม์าตรฐานบา้งเล็กนอ้ยหรืออาจไม่มีเลยก็ได ้

อายุโครงการ: ไม่ก าหนด 

บริษัทจัดการกองทุน: Nikko Asset Management Luxembourg S.A. 

ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

เว็บไซต:์ สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ 
https://emea.nikkoam.com/ucits  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) ** 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 5.00% (ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ) * 

(2) ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.75% 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 0.07% 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด*** 0.82% 

*  กองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) ไดย้กเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุใหก้บักองทนุเปิดกรุงศรี Disruptive 
Innovation 

**  กองทนุหลกัอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทนุได ้

***  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมด (Ongoing Charges) เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  

หมายเหตุ:  
(1)  ขอ้ความในส่วนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส  าคญัและจัดแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ 

ดงันัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้ือตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ 
(2)  ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการให้

สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
 

ผลการด าเนินงานและขอ้มูลการลงทุนของกองทนุ  
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) (กองทนุหลัก) * 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: 

(1)  ที่มา : Factsheet ของกองทนุหลกั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 
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2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทนุเป็นกองทนุเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

1.  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFINNO-A): เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return) 

2.  หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KFINNO-D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย): เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล ทั้งนี ้ 
ผูล้งทนุประเภทนิติบคุคล/สถาบนั มีสิทธิไดร้บัสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด 

3.  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบัน (KFINNO-I): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือ  
ผูล้งทนุสถาบนัที่บริษัทจดัการก าหนด ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return) 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

(1)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงรายละเอียด หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอ่ืนๆ ที่ยังไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริการ  ซึ่งค านึงถึง
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุและ/หรือผูล้งทนุเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และ/หรือแจ้งวนัที่เริ่มเปิดท าการขาย
ชนิดหน่วยลงทนุ ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

(2)  กรณีหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการก าหนด เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพ่ิมเติมผูล้งทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่ มผูล้งทนุ และ/
หรือผูล้งทนุสถาบนัได ้โดยบริษัทจดัการจะประกาศแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

3. ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม 

กองทนุรวมตราสารทนุ ที่เนน้ลงทนุแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund)  

4.  ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน  

หน่วยลงทนุชนิดสะสมมูลค่า และ หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั :  โอกาสที่จะไดร้บัจากผลก าไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื่องมาจากมูลค่าที่เพ่ิมขึน้ของ
หลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ โดยจะไดร้บัเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :  โอกาสที่จะไดร้บัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงินปันผล ทัง้นี ้ผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั มีสิทธิไดร้บัสิทธิพิเศษทางภาษีหาก
ปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด 

5.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

50,000 ลา้นบาท (หรือ จ านวน 5,000 ลา้นหน่วย) 

6. วิธีการส่ังซือ้ ขายคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ หรือดาวนโ์หลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่เปิดใหบ้ริการ  

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ส าหรบัผูท้ี่ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจัดการ เพ่ือประโยชนใ์น
การติดต่อท ารายการซือ้ ขาย และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน
อย่างถกูตอ้งครบถว้นและตามความเป็นจริง พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  ก)  ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม  ข)  ส าเนาหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่างลายมือชื่อกรรมการผูมี้อ านาจลงนามและหรือผูมี้อ านาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม 
 ง)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอ านาจในกรณีผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้

เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรบัรองกระทรวง
พาณิชย ์ซึ่งเอกสารดงักล่าวมีการลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  

 หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม  

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทุนรว่มกัน บริษัทจัดการจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็นผูถ้ือหน่วย
ลงทุนรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
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(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทุนออนไลนผ์่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เปิดใหบ้ริการได ้โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเป็นไปตามที่ก าหนดไวข้องผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังซือ้ 
คร้ังแรก คร้ังถัดไป 

ชนิดสะสมมลูคา่ (KFINNO-A) 500 บาท 500 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFINNO-D) (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 500 บาท 500 บาท 
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (KFINNO-I) ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

ซึ่งค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยน าจ านวนเงินที่สั่งซื ้อหน่วยลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) เช่น สั่งซือ้หน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวนัที่................ซึ่งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะไดร้บัจ านวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารดว้ย 10.15) เป็นตน้  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเวน้ หรือเปลี่ยนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป ไดใ้นอนาคต 
เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

(1.3) วันและเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั่งซือ้เฉพาะหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่าและหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนัได ้ทุกวันท าการซือ้ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. 

(1.4)  ช่องทางการส่ังซือ้และการช าระเงินค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

▪ กรณีส่ังซือ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูส้ั่งซือ้อาจช าระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต ์โดยผูส้ั่งซือ้ที่ช  าระเป็นเช็ค ตอ้งขีดครอ่มการสั่งจ่ายในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิด
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า” (กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFINNO-A”) หรือ “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนกองทุน
เปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผูล้งทนุสถาบนั” (กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั “KFINNO-I”) ซึ่งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชี
กระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ 
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.
ธนาคารยโูอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพื่อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 
บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก ้หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม 

▪ กรณีส่ังซื้อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูล้งทนุที่ไดส้มคัรการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน
ช่องทางนีไ้ด ้ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดใ้หไ้วต้ามวิธีการที่ก าหนด ในกรณีที่เงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้ไดห้รือรายการค าสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่าดว้ยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยผูส้ั่งซือ้สามารถใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ามปกติ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดช้  าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแลว้ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัท
จดัการ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซือ้ หลงัจากที่บริษัทจัดการไดร้บัใบค าสั่งซือ้ที่ถูกตอ้งครบถว้นและได้ รบัช าระเงินเต็ม
จ านวนแลว้ ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัและเวลาที่ไดร้บัรายการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน
ดงักล่าวตามสดัส่วนจ านวนที่สั่งซือ้ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกัน ทั้งนี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรร 
พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ไดร้ะบไุวใ้นการเปิดบญัชีกองทนุ 
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(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าข้ันต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ 
ในบัญชีข้ันต ่า 

ชนิดสะสมมลูคา่ (KFINNO-A) 500 บาท หรือ 50 หน่วย 50 หน่วย 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFINNO-D) (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 500 บาท หรือ 50 หน่วย 50 หน่วย 
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (KFINNO-I)  ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต ่ากว่าที่ก าหนด หรือในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุ น
ตอ้งการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุน
ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทนุต ่ากว่าที่ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเวน้ หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน  มลูค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าไดใ้นอนาคต เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

(2.2) วันและเวลาการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั่งขายคืนได ้ทุกวันท าการซือ้ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใช่วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะก าหนดวนัดงักล่าวโดยประกาศไวท้ี่ เว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยพลนั โดย
ประกาศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั 

(2.3)  ช่องทางการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  

▪ วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้
ระบจุ านวนหน่วยลงทนุหรือจ านวนเงินที่ตอ้งการขายคืน เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบส าเนา
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  

เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งขายคืนนัน้
ไดเ้สร็จสิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ โดยนายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซือ้คืนภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ค  านวณ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งไดร้ับการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

▪ วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดส้มัครการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูใ้ห้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหัสผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึ งจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีไ้ด ้โดยผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท าการและ
วนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายนัน้ โดยบริษัทจัดการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งไดร้บัการรบั รองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ภายหลงัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาขอ้มลูเวลาการท ารายการของผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  

เง่ือนไขการใช้บริการ  

1)  ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน
ที่เปิดใหบ้ริการ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งกดยืนยนัความถกูตอ้ง
ภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการท ารายการของผูส้ั่งขายคืนแลว้  

2)  เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

3)  เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพอ์อกจากระบบอินเทอรเ์น็ต สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณแ์ลว้น าไปใชอ้า้งอิงได ้ 
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4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลาด
จากระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการ
ดงักล่าว โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

▪ การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ทีจ่ะมีขึน้ในอนาคต  

บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน อาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึน้ ใน
อนาคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่เกี่ยวขอ้งตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้การเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวขอ้งให้ 
ผูล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการก่อนวนัเริ่มใหบ้ริการ 

(2.4) การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุโดยวิธีการดงันี ้

▪ โอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งใหโ้อนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้
บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอน
เงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ในการรบัค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจัดการไม่
สามารถโอนเงินเขา้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผูถ้ือหน่วย
ลงทนุและจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การ
โอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  

▪ รบัเช็คทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู่
ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะน าส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดน้ าเช็คไปขึ ้นเงิน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) 
เป็นตน้  

▪ รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน  
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจสั่งใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดครอ่มค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ าเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามวิธีที่
นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 

(3)  วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

เปิดใหส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ. กรุงศรี จ ากัด” 
ซึ่งบริษัทจัดการไดป้ระกาศไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และใหเ้ป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทนุตน้ทางและ/หรือกองทนุปลายทาง  

(3.2) มูลค่าข้ันต ่าในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง : ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก โดยระบเุป็นจ านวนหน่วยหรือเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า
มลูค่าขัน้ต ่าที่ก าหนด ในกรณีที่การสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าที่ก าหนด หรือในกรณี
ที่จ  านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
และในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบญัชีต ่ากว่ามูลค่าขั้นต ่าที่ก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใตว้ิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดย
ไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

กรณีของกองทนุปลายทาง : ผูล้งทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนเขา้กองทุนโดยไดร้บัการยกเวน้ขอ้จ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบุ
ในหวัขอ้ “การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ” 
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(3.3)  ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

▪ การสับเปล่ียนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอี ยด
ต่างๆ ในค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้ระบุจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรือจ านวนเงินที่ตอ้งการสบัเปลี่ยน เม่ือ
เจา้หนา้ที่ตรวจสอบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรบัรองคว าม
ถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

▪ การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดส้มคัรการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสามารถสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุผ่านช่องทางนีไ้ด ้ 

ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งสบัเปลี่ยนนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

(1) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนีกั้บกองทุนอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  

กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง : การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คืนของ
วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชเ้พื่อค านวณราคาขายของวนัท า
การก่อนวนัที่กองทนุปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  

(2) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี ้ 

กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง : การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของชนิดหน่วยลงทนุตน้ทาง  

กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง : การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนวนัที่ชนิดหน่วย
ลงทนุปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากชนิดหน่วยลงทนุตน้ทาง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเวน้โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายใตก้องทนุนีใ้หแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ 

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค  านวณราคาขายและรบัซือ้คืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รบัการรบัรองโดยผู้ดู แล
ผลประโยชนแ์ลว้ 

(3.5) เง่ือนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตใหมี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน และ/หรือไม่อนุญาตใหมี้การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุบางชนิดหน่วยลงทนุภายใตก้องทนุเดียวกนัได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดใหบ้ริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชั่ วคราวและ/หรือถาวร
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชนส์ูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรื อต่อ
ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้
ก่อนการใชส้ิทธิในการปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

(4) การซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

โครงการเขียนเปิดใหซ้ือ้ขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ด ้ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไม่เปิดใหบ้ริการดงักล่าว 

7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที่ 31 มีนาคม ของทกุปี 

8.  ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
เนื่องจากกองทุนนีจ้ะน าเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสาร ทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก  
เงินลงทนุของท่านอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี ้
-  ผลการด าเนินงานของกองทนุ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทนุหลกั) 
-  การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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9.  การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้
ในโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุที่ท  าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทจดัการ  

(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกตอ้งต่างจากราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

(1)  เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ื อหน่วย
ลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3)  แจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์
ตามขอ้ 1.(1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ 1.(2) ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมาย
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบั และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัค าสั่งซือ้ และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี ้ 

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค าสั่งซือ้ และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็
ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ 

(ก)  ค าสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

(ข)  เพ่ือรกัษาผลประโยชนส์ูงสุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื ้อหน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได ้

(ค)  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือ
เพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ ในสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ 

3.  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจ้ าหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัที่จ  าหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจ านวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที่จะท า
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่ส  านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

11.  ช่องทางทีผู่้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดก าร 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี้ 

ท่านสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้รวมถึงสามารถดูขอ้มูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ไดท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 

 

 

http://www.krungsriasset.com/
http://www.krungsriasset.com/
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

ความเส่ียงของกองทุนไทย 

1.  ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะหปั์จจัยพืน้ฐานของผูอ้อกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.  ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี่ยงจากตราสารหนี/้เงินฝากที่กองทนุรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดช าระหนี ้โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนี/้เงินฝากนัน้ ๆ ไม่สามารถช าระคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบีย้ใหก้องทนุเม่ือถึงวนัที่ครบก าหนด  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี/้เงินฝากที่มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห้รือผูอ้อกตราสารหนีข้องบริษัทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ขึน้ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ้าครฐั ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิด
นดัช าระหนีท้ัง้เงินตน้และดอกเบีย้ในระดบัต ่า กองทนุจึงมีความเสี่ยงประเภทนีต้  ่า 

3.  ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที่อาจจะเพ่ิมสูงขึน้หรือลดต ่าลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนหลกัลงทนุหรือมีไว ้และอาจขึน้อยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูอ้อก
ตราสาร ปริมาณการซือ้ขายหุน้ เป็นตน้ ดังนัน้ หากราคาหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนลดลงหรือปรบัตวัสูงขึน้ จะส่งผลใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือ
เพิ่มขึน้ไดเ้ช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทุน โดยค านึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทนุไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุไดใ้นราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทัง้นี ้การที่กองทุนน าเงินลงทุน
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ต่างๆ ทั่วโลก จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหลกัทรพัยห์รือตราสารที่กองทนุลงทุนไวไ้ดห้รือขายในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลใหผู้ล้งทนุอาจขายคืนหน่วย
ลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารหนีร้ะยะสัน้ เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลด
ความเสี่ยงจากการรบัช าระคืน จึงท าใหช้่วยลดความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุได ้

5.  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เนื่องจากกองทุนน าเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได ้กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเขา้ลงทุนเม่ือเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เขา้ลงทุนนั้น (เช่น จาก 
30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐั) จะท าใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเม่ือค านวณเป็นสกลุเงินบาทนอ้ยลง ในทางตรงกัน
ขา้มหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐั) จะท าใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเม่ือ
ค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนจะท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง้หมด โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะมีตน้ทุนส าหรบัการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนที่เพ่ิมขึน้ ทั้งนี ้การ
ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงไดท้ัง้หมด และหากคาดการณผ์ิดจะท าให้เสียโอกาส
ในการไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้  



หน้า 12 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

6.  ความเส่ียงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk): 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เนื่องจากการลงทุนในสญัญาออปชนัที่ซือ้ขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสญัญาฟิวเจอร ์
กองทนุรวมสามารถลงทนุไดโ้ดยการวางเงินประกนั (Margin) เพ่ือป้องกนัการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา โดยการวางเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ย สามารถลงทนุในสญัญา
ที่มีมูลค่ามากได ้ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทน (ก าไร/ขาดทุน) เกิดขึน้ในอตัราที่สูงเม่ือเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณ์ถูกตอ้ง การวางเงิน
ประกันเพียงเล็กนอ้ย กองทุนก็จะไดก้ าไรเป็นจ านวนมาก แต่ในทางตรงกันขา้มถา้กองทุนคาดการณ์ไม่ถูกตอ้ง การวางเงินประกันเพียงเล็กนอ้ย กองทุนก็อาจ
ขาดทนุเป็นจ านวนมากได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะประเมินคณุภาพและ สถานะของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อย่างสม ่าเสมอ 

7.  ความเส่ียงของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ โดยที่บริษัทจดัการเขา้เป็นคู่สญัญาที่กระท านอกศูนยส์ญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ไดร้บัการจัดอนัดับความน่าเชื่อถือ 3 อนัดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององคก์รที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดเงินตลาดทุน  รวมถึงขอ้จ ากัด
ทางดา้นกฎหมาย และการท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน  ทั้งนี ้ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความผันผวนของราคาตราสารที่
ลงทนุ สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ ซึ่งอาจท าใหก้องทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไว ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื่อถือของประเทศ (Country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยง
ดงักล่าวอย่างถี่ถว้นรอบคอบ 

9.  ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด กฏเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงขอ้จ ากัด
ของการเคลื่อนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถน าเงินลงทนุกลบัประเทศได ้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่
กองทนุลงทนุอย่างใกลช้ิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนีไ้ด้ 

 

ความเส่ียงของกองทุนหลัก 

ความเส่ียงเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology Risk) :  

บริษัทที่เป็น FinTech Innovation Companies อาจไม่ไดร้บัผลประโยชนจ์ากเทคโนโลยีล า้ยคุที่สามารถพลิกผนัอุตสาหกรรมการเงิน (Disruptive Technology) ที่
ตนมีอยู่ หากบริษัทเหล่านีต้อ้งเผชิญกับผลกระทบในเชิงการเมือง และ/หรือ กฎหมายจากคู่แข่ง กลุ่มหรือองคก์รที่เป็นตัวแทนในอุตสาหกรรม หรือรฐับาลทั้งใน
ระดับทอ้งถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ นอกจากนี ้บริษัทที่เป็น FinTech Innovation Company บางแห่งอาจยังไม่สามารสรา้งรายไดใ้นปัจจุบัน 
และไม่มีหลกัประกนัว่าบริษัทดงักล่าวจะสามารถสรา้งรายไดจ้ากเทคโนโลยีนวตักรรมไดใ้นอนาคต  

ความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจ Genomic Business ทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต (Future Expected Genomic Business Risk) :  

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทที่เป็น Genomics Revolution Companies ยงัไม่สามารถสรา้งรายไดอ้ย่างมีนัยส าคัญจากธุรกิจที่มุ่งเนน้ศาสตรเ์กี่ยวกับ Genome ไดใ้น
ปัจจบุนั และไม่มีหลกัประกันว่าจะมีบริษัทใด ๆ จะสามารถท าไดใ้นอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อความสามารถของกองทนุในการบรรลุวตัถปุระสงคก์าร
ลงทนุตามที่ตัง้ไว ้ 

ความเส่ียงเก่ียวกับหมวดอุตสาหกรรม (Industrial Sectors Risk) :  

หมวดอุตสาหกรรมประกอบดว้ยบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมหมวดการบินและอวกาศ และการป้องกันประเทศ (Aerospace and Defence Industry) 
วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรกล และบริการวิชาชีพ บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอาจไดร้บัผลกระทบที่ไม่พึงประสงคจ์ากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของ
รฐับาล สถานการณโ์ลก และภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี ้บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมยงัอาจไดร้บัผลกระทบในเชิงลบจากความเสียหายของสิ่งแวดลอ้ม การ
เรียกรอ้งค่าชดเชยจากความรบัผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินคา้ และอตัราแลกเปลี่ยน  
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ความเส่ียงเก่ียวกับบริษัททีเ่ป็น Web x.0 Companies (Web x.0 Companies Risk) :  

ธุรกิจนีพ้ฒันาอย่างรวดเรว็และมีการแข่งขนัสงูมาก ทัง้ยงัขึน้อยู่กบัเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยดุนิ่ง ความตอ้งการของผูใ้ชท้ี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการมีผลิตภณัฑ์
และบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม ่าเสมอ การวิจยัและพฒันาส าหรบัผลิตภณัฑใ์หม่ที่มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเป็นกระบวนการที่ซบัซอ้นและไม่แน่นอน 
ซึ่งตอ้งอาศัยนวตักรรมและเงินลงทุนในระดับสูง รวมถึงการคาดการณ์แนวโนม้เทคโนโลยี ทิศทางตลาด และความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่แม่นย า ความกังวล
เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์บริการ และขัน้ตอนการด าเนินงานของบริษัทว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช ้หรือประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับความเป็นส่วนตวัของ
ขอ้มลูดา้นอ่ืน ๆ แมว้่าจะไม่เกิดขึน้จริง แต่ก็อาจสรา้งความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทและมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงคต์่อผลการด าเนินงานของบริษัท  

ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) :  

หมายถึงโอกาสที่ผูอ้อกตราสารหนีห้รือพนัธบตัรไม่สามารถช าระดอกเบีย้และเงินตน้ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด  

ความเส่ียงเก่ียวกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) :  

โอกาสที่คู่สญัญาของกองทุน เช่น นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ส านักหกับญัชี และตวัแทนอ่ืน ๆ ไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัในสญัญา เนื่องจากอยู่ในภาวะ
หนีส้ิน ลม้ละลาย หรือสาเหตอ่ืุน ๆ  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :  

การลงทุนที่อาจมีสภาพคล่องลดลงเนื่องจากภาวะตลาดผนัผวนอย่างรุนแรง หรือปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับผูอ้อกหลกัทรพัยเ์ป็นการเฉพาะ และ/หรื อการขายคืนหน่วย
ลงทุนในปริมาณที่สูงมากของผูถ้ือหน่วยลงทุน ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถขาย ช าระบัญชี หรือปิดสถานะการลง ทุนของ
สินทรพัยใ์นพอรต์การลงทนุไดใ้นตน้ทนุที่จ  ากดัและภายในระยะเวลาอนัสัน้ เพื่อน าเงินมาช าระหนีต้ามก าหนด 

 

หมายเหตุ:  

(1)  ขอ้ความในส่วนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ไดถู้กคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส  าคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ 
ดงันัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้ือตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ 

(2)  ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A) กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ปันผล (KFINNO-D) และกองทุนเปิดกรุงศรี 
Disruptive Innovation-ผูล้งทนุสถาบนั (KFINNO-I) มีการก าหนดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้

1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย  

▪ ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity 
Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีท้างเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิม
ใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

ขอ้สงวนสิทธิ์  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดที่ก าหนดในโครงการ และ/หรือปรบั
เพ่ิมระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้  ได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  หรือผ่านทาง
ช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือที่
บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่รบัมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวันท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 

1.  Liquidity Fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรัพยท์ี่ลงทุน
หรือกองทุนปลายทาง ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในการปรบัใชต้ราสารอนุพนัธเ์พื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่ อตน้ทุน 
ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล
ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3.  ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบัมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิดว้ยสูตรการ
ค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถา้มี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้น
ตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร้่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอ่ืนได ้

4.  ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตาม การใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงค์
เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้ งผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนัยยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยราย
ที่ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

▪ การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ :     Full swing pricing       Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  

1.  บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา Swing Factor สูงสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั 

2.  Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน
หรือกองทุนปลายทาง ตน้ทุน และค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในการปรบัใชต้ราสารอนุพนัธเ์พื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิ ดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน 
ค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูล
ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์การลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมาณการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุและแนวโนม้การท ารายการ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร้ว่มกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใช้ เครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัราสูงสุดที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ swing pricing 
และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ใน
วันท าการนั้น ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้ งกับการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วย
ทราบ 
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การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 

1.  Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2.  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัท
จดัการก าหนด 

3.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนัยยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยังผูถ้ือหน่วยราย
ที่ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

▪ ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  

1.  บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอ่ืน 
ทัง้นี ้การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสัดส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรพัยท์ี่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนแ ละ
ค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในการ
ปรบัใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม หรือกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3.  การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทุน
รวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมาณการท ารายการซือ้
ขายหน่วยลงทนุและแนวโนม้การท ารายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใช้ เครื่องมือ 
ADLs ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการ
นัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้ เครื่องมือ ADLs 
ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วย
ลงทนุที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ  
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3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท  ารายการซือ้หน่วย
ลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้
เครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ  

1.  การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2.  บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทนุ เทียบ
กับมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

3.  บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

(2)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนเขา้ นอ้ยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด (1) 
และ (2) ในระดบัที่ต่างกนั 

4.  ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนัยยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยราย
ที่ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

2.  การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

▪ ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1.  บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท าการของกองทนุนัน้ๆ 

2.  บริษัทจดัการจะใช ้Notice period ส าหรบัรายการที่มีมลูค่าที่ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่า 1 ลา้นบาท 

3.  บริษัทจดัการอาจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้
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ขอ้สงวนสิทธิ ์

1.  ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค าสั่งที่ไดจ้าก Notice period นัน้
เช่นเดียวกับค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัที่ท  ารายการดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื่องมืออ่ืน ไดแ้ก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลด Notice period ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก าหนด
ไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่ บริษัท
จดัการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการไดร้บัมา
ระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

3.  บริษัทจดัการอาจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่ไดถ้กูน ามาด าเนินการไดต้ามวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 

1.  Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมาณการท า
รายการซือ้ขายหน่วยลงทนุและแนวโนม้การท ารายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้ง
กบักองทนุปลายทางได ้

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

▪ เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่าไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัท
จดัการก าหนด 

2.  บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วนัท าการ ในแต่ละรอบ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัทจัดการก าหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้ าหนดไว ้

3.  ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการ
ซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากก ว่า Gate 
threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่า
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ย มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

4.  บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate 



หน้า 19 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่  Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ 

6.  ค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.  บริษัทจัดการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที่ประกาศใช ้

8.  บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบเม่ือมีการใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชา้ โดยวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค าสั่งท ารายการ
ที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

9.  ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้
ต ่าที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช ้

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้
บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชกัชา้ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ ครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ าและรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้ภายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 

1.  Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการ
อาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับ
กองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 
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3.  การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน:  1  วันท าการ 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า จ าเป็นตอ้ง
ระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น (suspension of 
dealings) ไดด้ว้ยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจริง
ดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

(1)  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3)  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่ บริษัท
จดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการ
ด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์  และ
การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

บริษัทจัดการจะก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุในกรณีทรพัยส์ินที่กองทนุรวมมีการลงทุนโดยมีนยัส าคญัต่อมลูค่าทรพัยส์ินของกองทุนรวมประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล เม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบริษัทจัดการสามารถใชว้ิธีการค านวณ
มลูค่าหน่วยลงทนุโดยบนัทึกมูลค่าทรพัยส์ินดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่ไดบ้นัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิที่จะไดร้บัเงิน
ภายหลงัจากที่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินนัน้ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
 

 
ค าเตือนเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

• การพิจารณารา่งหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมิ้ไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

• บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กับประโยชนข์องกองทนุรวม 
ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอ่ืนเพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

• กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
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สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เง่ือนไขทีผู่้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิ 

กองทุนนีมี้ขอ้จ ากัดในการใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกิน
ดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถ้ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึน้ (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคล  

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดต้ามปกติ อย่างไรก็ดี ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคล
อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา 

วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  

(1)  ผูโ้อนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  านกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือส านกังานผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีที่ผูร้บัโอน
ยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผูโ้อนจึงท าการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 

(2)  ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ”  

(3)  หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษีพรอ้ม
ส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(4)  ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส าคญัหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งน าส่งใบส าคญัหน่วยลงทุนคืนใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพ่ือท าการโอน
หน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หากผูร้บัโอนตอ้งการไดใ้บส าคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องการขอใหอ้อกใบส าคญัหน่วยลงทุน
ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ"  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้้โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่
วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 

ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุด าเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่บคุคลใดรบัโอนหน่วยลงทนุแลว้ส่งผลใหบ้คุคลนัน้ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการหรือ
บริษัทหลักทรพัย์ที่เป็นเจา้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณี
กองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็ม
ตามจ านวนที่ถืออยู่ 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมนีจ้ะใชร้ะบบไรใ้บส าคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งไดแ้ก่ หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพยข์องบริษัทใดๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที่บริษัทจัดการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่ส  านัก งานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

  

http://www.krungsriasset.com/
http://www.krungsriasset.com/
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6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

▪ ช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทนุ 

สามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท ์0-2657-5757 หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์1207  

หรือผูด้แูลผลประโยชน ์ - ธนาคารซิตีแ้บงก ์ โทรศพัท ์02-232-2345  

▪ กองทนุรวมนีมี้นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักลา่ว ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง 
อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

7.  ภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย ์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็ นภูมิล าเนา เพื่อบริษัท
จดัการจะไดน้ าทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ ส านกังานวางทรพัย ์
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ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม  

• รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

(1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นายเทซ ึนาคากาวะ 
(7) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์ (8) นางสาวสายสนุีย ์หาญประเทืองศลิป์ 

• รายชื่อคณะผูบ้ริหารบริษัทจดัการ มี 6 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

(1) นางสภุาพร ลีนะบรรจง (2) นายนิทิต พกุกะณะสตุ 
(3) นายเอนกพร โพธิทตั  (4) นายประเสริฐ วงศเ์ครือเมฆ 
(5) นายประเสริฐ อ่ิมพรรุจี (6) นายศิระ คล่องวิชา 

 
- จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท เท่ากบั 159 กองทนุ (ขอ้มูล ณ วนัที ่10 เมษายน 2566) 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 394,638 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัที ่10 เมษายน 2566) 

• รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอือ้อานนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรุนัต ์สอนไว ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึ่งน า้ใจ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารหนี ้
(9) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื่นภิบาล ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบริหารความเสีย่งดา้นการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
(11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
(13) นายเอกพจน ์ ภู่วิบลูยพ์าณิชย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
(14) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(15) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(16) นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(17) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
(18) นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
(19) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(21) นายวชัรินทร ์ดว้งสงัข ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(22) นายเกียรติศกัดิ์  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(23) นางสาวพรชนก รตันรุจิกร ผูช้่วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
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• รายชื่อผูจ้ัดการกองทุน (Fund Manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักล่าว 

ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรติ
นิยม) Carnegie Mellon University, 
U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บล. ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
- บล. เค จี ไอ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรวีงศ ์                  - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) จฬุา
กรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจา้หนา้ที่วิเคราะห ์
 

นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester 
Institute of Technology, New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่ฝ่ายลกูคา้บคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University of 
Manchester, U.K. 
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก ้

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่วิเคราะหส์ินเช่ือ 

นายจาตรุนัต ์สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 
University of LA VERNE, CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of Technology, 
Thammasat University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 

นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 

- ปริญญาโท การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 
- บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยน
นกัศกึษาที่ Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี่ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์(เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี่ยงดา้น
การลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร -ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of 
Bath, UK 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์(เกียรติ
นิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาดเงิน 

นายวชัรินทร ์ ดว้งสงัข,์ CISA, 
FRM 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต 
สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- บลจ. เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั - ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
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• รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) 

 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั 02-949-1999 
5 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ ากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า จ ากดั 0-2660-5000 
19 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั 0-2660-6677 
20 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
21 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) 02-205-7000 
22 บริษัท หลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จ ากดั 02-672-5920 
23 บริษัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 02-648-1111 
24 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จ ากดั (มหาชน) 02-684-8888 
25 บริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 02-696-0000 
26 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 02-648-3600 
27 บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 02-088 9999 
28 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 02-659-3456 
29 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 02-207-2100 
30 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั 02-861-4820 
31 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 02-352-5100 
32 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 02-633-6000 
33 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-009-8000 
34 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ากดั 02-266-6698 
35 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั 02-026-5100 
36 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั 02-107-1664 
37 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 02-022-1400 
38 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
39 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
40 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั     02-016-8600 
41 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 02-508-1567 
42 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต ์จ ากดั 02-061-9621 
43 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูั่น จ ากดั 02-095-8999 
44 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 02-430-6543 
45 บริษัท หลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 02-829-6291-94 
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• รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

• รายชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารซิตีแ้บงก ์โทรศพัท ์02-232-2345 

ทัง้นี ้นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 

• รายชื่อผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายช่ือผู้สอบบัญชี ทีอ่ยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  

46/8 ชัน้ 10 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 

2 นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้
3 นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
4 นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
5 นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 
6 นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 
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อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation 

ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2. 
  

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในต่างประเทศ
หรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 
5. ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง หรือศกุกู  
ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บั
อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย  

5.2  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน  
5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing  
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัที่

ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว
ตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้ 
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
5.2.3.9  บริษัทหลกัทรพัย ์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5% 

6. 6.1  ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุทีผู่อ้อกตราสารอยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทนุที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ง
หุน้ของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3  หุน้ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง หรือ 
ศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ 
หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 
5% 
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ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III  

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นบั

แต่วนัทีล่งทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  
ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคล

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้ง

ขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั 

investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้

ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที่อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าให้
มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน
อสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไป
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้ง
พืน้ฐาน อสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8. ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ  
2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนที่ 2: อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 
 ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่  
(1) 25% หรือ  
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ใน Benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั Group Limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุรวม  
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยสิ์น (Product Limit)  
 ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็นกองทนุ
รวมที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อายโุครงการคงเหลือ < 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุรวมที่มีอายโุครงการ > 1 ปี  

2. ทรพัยส์ินดงันี ้ 
2.1  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุรวมได้

ด าเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้ 

2.2  ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้แฝงซึ่งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการขออนญุาตและการอนญุาต
ใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่)  

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี ้ 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. Reverse Repo ไม่เกิน 25% 

4. Securities Lending ไม่เกิน 25% 
5. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 8 ของส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตาม 

ผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี ้
กึ่งทนุ ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้ 
5.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
5.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating  

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6. derivatives ดงันี ้  
 6.1  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 6.2  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 
  กรณีกองทนุไม่มีการลงทนุแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั Product Limit 
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ส่วนที่ 4: อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

 ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หุน้ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทกุกองทนุรวม รวมกนัภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัตอ้งมีจ านวนหุน้
ของบริษัทรวมกนั นอ้ยกว่า 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทันัน้ 

2. ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรือตราสารหนีภ้าครฐั
ต่างประเทศ)            

2.1   ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู ้
ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บริษัทจดัการอาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวม
กบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทางการเงินนัน้
จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มีหนีส้ิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสดุรวมถึงกรณี
ยงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นราย
ครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 
2.2   ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดัการจะ
ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตรา
สารไดมี้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
 (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 4. หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่
เป็นหน่วย infra ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 
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5. หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออกหน่วย
นัน้ เวน้แต่เป็นหนว่ย property ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง  

6. หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private equity 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/
หรือ ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ) 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง (4) 

1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้   

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.1400 1.3375 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล  ไม่เกิน 2.1400 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.1400 1.3375 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 0.1070 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 0.1070 0.0321 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 0.1605 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 0.1605 0.1605 

• ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจริง 0.0195 

• ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั ไม่มี ไม่มี 

• ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700  ยงัไม่เรียกเก็บ 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ ตามที่จ่ายจริง ยงัไม่เรียกเก็บ 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทีป่ระมาณการไม่ได้   

• ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพ่ือการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือค่าใชจ้่าย
ต่างๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จากการท ารายการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใน
ต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ 
หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

• ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่เกิน 2.2470 - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 4.6545 1.5496 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล  ไม่เกิน 4.6545 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 4.6545 1.5496 
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ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง (4) 

1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00 1.50 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (2)   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00 1.50 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ม่ือมีการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน ไม่เกิน 0.50 ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือ เศษของ 1,000  

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือ เศษของ 1,000 

หมายเหตุ :  

(1)   ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอ่ืนใดแลว้ 

(2)  บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่เป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายใตก้องทนุเดียวกนันี ้ 

(3)  บริษัทจดัการเริ่มเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ตัง้แต่วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
(4) กองทนุเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ไดจ้ดทะเบียนทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมเม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2564 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

 

รายละเอียดการลงทุน  ณ 31 มีนาคม 2565    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศ  8,967,933.24 3.98 
     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A  520.62 0.00 
         S&P    
             Rate A-  2,951,213.28 1.31 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  6,016,199.34 2.67 

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นต่างประเทศ  229,974,358.35 101.96 
     หน่วยลงทนุ    
         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  221,845,905.40 98.36 
     เงินฝากธนาคาร    
         S&P    
             Rate A-  8,128,452.95 3.60 

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  (2,826,972.26) (1.25) 
     สญัญาที่อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน-สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
         TRIS    
             Rate A+  (328,176.66) (0.15) 
         FITCH-LONG    
             Rate AA+  (160,650.70) (0.07) 
             Rate AA  (2,418,184.62) (1.07) 
             Rate AA-  80,039.72 0.04 

อ่ืนๆ  (10,578,723.81) (4.69) 
     ลกูหนี ้  1,020,700.00 0.45 
     เจา้หนี ้  (11,265,987.77) (4.99) 
     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (333,436.04) (0.15) 

    

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ    225,536,595.52 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2565 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค ์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน 

      (Notional Amount)     (net gain/loss) 

สญัญาที่อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี่ยง 10,350,144.00 0.0693 1 เม.ย. 2565 156,395.68 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี่ยง 23,978,703.00 (0.0315) 29 เม.ย. 2565 (71,153.82) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี่ยง 9,588,096.00 (0.0023) 29 เม.ย. 2565 (5,202.14) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี่ยง 5,808,120.00 (0.0052) 1 เม.ย. 2565 (11,657.83) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี่ยง 13,752,491.40 (0.1503) 1 เม.ย. 2565 (338,901.26) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี่ยง 6,152,713.60 (0.0488) 1 เม.ย. 2565 (110,128.52) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี่ยง 25,514,659.00 0.1168 1 เม.ย. 2565 263,399.69 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี่ยง 9,577,928.60 0.1549 1 เม.ย. 2565 349,339.14 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี่ยง 17,841,825.00 (0.0204) 29 เม.ย. 2565 (45,981.70) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี่ยง 66,931,529.30 (0.8704) 20 พ.ค. 2565 (1,963,160.31) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี่ยง 36,862,859.20 (0.4181) 10 มิ.ย. 2565 (942,900.45) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี่ยง 19,394,917.20 0.0172 1 ก.ค. 2565 38,721.62 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสี่ยง 9,713,907.50 (0.0503) 1 เม.ย. 2565 (113,398.00) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสี่ยง 9,941,184.00 (0.0210) 1 เม.ย. 2565 (47,252.70) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย ์ ป้องกนัความเสี่ยง 9,484,250.00 0.1521 1 เม.ย. 2565 343,085.00 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 10,148,031.00 0.0203 1 เม.ย. 2565 45,747.00 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 9,820,292.00 (0.0474) 1 เม.ย. 2565 (106,982.00) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 6,130,059.60 0.0589 1 เม.ย. 2565 132,784.40 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 9,820,899.00 (0.0324) 1 เม.ย. 2565 (73,062.00) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 19,532,464.00 (0.0344) 1 เม.ย. 2565 (77,672.00) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 14,217,664.50 (0.0560) 1 เม.ย. 2565 (126,265.50) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 3,036,761.00 (0.0023) 4 เม.ย. 2565 (5,278.00) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 10,246,055.00 (0.0799) 29 เม.ย. 2565 (180,311.48) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 6,466,272.00 0.0165 29 เม.ย. 2565 37,234.53 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 7,729,873.50 (0.0731) 29 เม.ย. 2565 (164,851.28) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 9,762,874.00 0.0172 20 พ.ค. 2565 38,680.07 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 12,334,456.20 0.0673 10 มิ.ย. 2565 151,799.60 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ  31 มีนาคม 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง - 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงไดท้ี่  www.krungsriasset.com 
  

http://www.krungsriasset.com/
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

• ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch ค าอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื่อถือสงูที่สดุ และมีความเสีย่งต ่าที่สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื่อถือสงูมาก และมีความเสีย่งต ่ามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเชื่อถือสงู และมีความเสี่ยงต ่า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑพ์อใช ้ Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งก าไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑต์ ่ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีส้งูที่สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัช าระหนี ้โดยผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด  D D D 

• ตราสารหนีร้ะยะส้ัน 

Moody’s S&P TRIS Fitch ค าอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผูอ้อกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินที่แข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที่ดีมาก และนกัลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัช าระหนีท้ี่ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผูอ้อกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่ยอมรบัได ้

 B 
T4 

B มีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ที่ค่อนขา้งอ่อนแอ ผูอ้อกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว ้C C 

D D D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อทา้ยนัน้ เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) ค าเสริมทา้ย (tha) จะระบไุวต้่อจากอนัดบัเครดิตเพื่อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรบัประเทศไทย  
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ข้อมูลอ่ืนๆ  

1.  การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมูลค่าเพ่ือกองทุนจากบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการอนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนงัสือเวียน 
หรือหนังสือซกัซอ้มความเขา้ใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกับการกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นการ
จดัการกองทนุและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่ าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  

(2)  ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจ าเป็ นเพื่อให้กองทุนไดร้บัประโยชนจ์ากบุคคลดังกล่าว 
(churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ด้ของกองทุน
นัน้ดว้ย  

ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจัดการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดังกล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  

2.  ข้อก าหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลใน
หลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมี
หนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสมัพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ ในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  าคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงิน
ลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
ก าหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คื นหน่วย
ลงทุน ที่เขา้รว่มผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธท์างธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใ หผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  

เพ่ือมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัด การและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริ ษัทจัดการและ
กองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการดงันี ้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ใ หค้  ายินยอม
บริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
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จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทัง้
ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนท์ราบความเกี่ยวขอ้งกับประเทศสหรฐั อเมริกา เช่น 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือ
การแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบัประโยชนเ์พ่ิมขึน้
หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
เกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ด าเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนิน การที่
สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้  

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจัดการและ
กองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชี
ธนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือ
เป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทั้งนี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดที่ ราชการ
ก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

3. การซือ้ขายกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนีค้วบกรมธรรมป์ระกันชีวิตไดภ้ายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อ
กบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่าง
ไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบ้ริการซือ้ขายกรมธรรมช์ีวิตควบหน่วยลงทุนได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ   ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทกุรายและ/หรือผูล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ
และบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วันที่เร่ิมปิด
ประกาศดงักล่าว 

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการซือ้ขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี ้

3.1  มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือใน
บญัชีขัน้ต ่า 

เนื่องจากการซือ้ขายกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีขอ้ก าหนดที่ เกี่ยวขอ้งกับกรมธรรม ์เช่น การเวนคืนกรมธรรม์  สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละ
กองทุน  การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น ค่าการประกันภยั เป็นตน้ ดงันัน้ การสั่งซือ้ขายกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีขอ้ก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการ
สั่งขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่าง
เดียว  ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรมช์ีวิตควบหน่วยลงทนุซึ่งจดัท าโดยบริษัทประกนัชีวิต 
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3.2  การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต: 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้บริษัท
ประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการช า ระเงินเพิ่มเติม 
ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูล้งทุนไดร้บัจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเอกสารและไดร้บัช าระเงินครบถว้นจาก
บริษัทประกนัชีวิตแลว้ 

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากค าสั่งดงักล่าวอาจเขา้ข่ายลักษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย หรือเขา้ข่ายบุคคลที่บริษัทปร ะกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารบัประกนั 

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งใบยืนยนัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุภายใน 30 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่สั่งซือ้ดงักล่าว 

3.3  การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต โดยผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตไดต้ามจ านวนขัน้ต ่าแล ะเง่ือนไขที่
ระบใุนกรมธรรม ์ซึ่งอาจแตกต่างจากจ านวนขัน้ต ่าที่ก าหนดไวส้  าหรบัการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว 

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

บริษัทประกนัชีวิตอาจส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือน าเงินค่าขายคืนมาช าระค่าการประกนัภัย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 
และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ซึ่งมลูค่าดงักล่าวอาจต ่ากว่าที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการ  โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่ง
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดท้างโทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตจะ
เปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ น 
เพ่ิมเติมตามที่ก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต ภายใตก้รอบระยะเวลาการรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนดในหนงัสือชีช้วน และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทจัดการไดร้บัเอกสารหลกัฐานจากบริษัทประกัน
ชีวิตครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวน
ขัน้ต ่าและเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่สั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน  ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูจ้ัดส่งใบยืนยนัการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุภายใน 30 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่สั่งขายคืนดงักล่าว 

การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีการขายคืนกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทนุซึ่งเป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรายชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะช าระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหก้ับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ค  านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวิตมีหนา้ที่ตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บั
จากบริษัทจดัการใหก้ับผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชี วิตควบ
หน่วยลงทนุ  

ระยะเวลาช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทุน
ดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

3.4  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงินคงเหลือขัน้ต ่า และเงื่อนไขที่ ระบุไวใ้น
กรมธรรม ์โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอรม์ที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด   ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดไวเ้ท่านัน้โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต 
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การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพ่ื อซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชีวิ ต และเอกสารการขาย
กรมธรรม ์โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุเปิดตน้ทาง ซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
เพ่ือน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้

(1)  การสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทนุ 

(2)  การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบใุหมี้การขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง
กองทนุหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองทนุหนึ่งหรือหลายกองทนุตามเงื่อนไขที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3)  การปรบัสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรมใ์หมี้สดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประ โยชนห์รือมี
ผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ  านวนที่ขายคืนหน่วยลงทนุตน้ทางต ่ากว่าจ านวนขัน้ต ่าที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดในการสบั เปลี่ยน
หน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูอ้อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ และการปรบัสัดส่วนการลงทุนอัตโนมตัิ บริษัทประกันชีวิต  จะจัดส่ง
รายงานยืนยนัการรบัค าสั่งครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัทส์อบถามสถานะการ
ลงทนุไดท้างโทรศพัทต์ามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

3.5  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้/ขายคืนกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็นผูอ้อกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation 
note) ใหแ้ก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่สั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนั
การสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่สั่งซือ้
หรือขายคืนดงักล่าว 

3.6  สิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว ดงัต่อไปนี ้

(1)  ผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ 

(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

(3)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัในการยกเลิกการท ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่ วน
ของการลงทนุในหน่วยลงทนุตามราคาขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการไดร้บัค าสั่งขายคืนและไดท้ ารายการขายคืนหน่วยลงทนุแลว้ 

(4)  สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการรวบรวมและน าส่งค าสั่งซือ้และขายคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกันชิวิตโดย ไม่
เปิดเผยชื่อที่แทจ้ริงของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น การไดร้บัขอ้มลูกองทนุอาจล่าชา้กว่าไดร้บัจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นตน้ 

3.7  การจดัส่งรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

(1)  การจดัส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจ าปีของกองทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้  าเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจ าปีใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต หลงัจากที่ไดร้บั
ขอ้มลูหรือเอกสารดงักล่าวจากบริษัทจดัการ (ถา้มี) 

(2)  รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

บริษัทประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดงักล่าวได้
ทางโทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติมจากบริษัทประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละ 1 ครัง้โดย
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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4.  บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีด าเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑข์องกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจดัการพบว่ามีผูถ้ือหน่วยลงทนุรายใด ถือครองหน่วยลงทนุตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ บริษัท
จดัการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดงักล่าว และน าส่งขอ้มลูส่วนตวัหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยังผูมี้อ านาจหนา้ที่ของกองทนุหลกั
โดยพลัน ซึ่งไดแ้ก่ ชื่อ ประเภทของผูล้งทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน (เช่น รายได ้หรือเงินสะสม เป็นตน้) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง รวมถึงผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งน าส่งเอกสารหลกัฐานแสดงที่อยู่ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ออกโดยหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนที่เชื่อถือไดซ้ึ่งมิใช่บริษัทจดัการ 
(เช่น บิลค่าสาธารณปูโภค บิลค่าโทรศพัท ์บิลบตัรเครดิต ที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงที่อยู่เดียวกนักบับตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง เป็นตน้) และ/หรือ
ขอ้มูลอ่ืนใดที่เกี่ยวกับผูถ้ือหน่วยลงทุนตามที่กองทุนหลักรอ้งขอ ใหก้ับบริษัทจัดการ ทั้งนี ้กองทุนหลักอาจส่งต่อขอ้มูลดังกล่าวใหก้ับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งหรือก ากบัดแูลกองทนุหลกั พนกังานเจา้หนา้ที่ ศาล หรือ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าไดร้บัการยินยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับการรายงานหรือน าส่งขอ้มูลส่วนตวัของผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ ให้กบัผูมี้อ านาจ
หนา้ที่ของกองทุนหลกั เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑห์รือวิธีการของกองทุนหลกัในภายหลัง (ถ้ามี) ซึ่งจะแจง้ให้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ทัง้นี ้
หากผูถ้ือหน่วยลงทนุรายใดปฏิเสธการใหข้อ้มลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทุนหลกัรอ้งขอภายในเวลาที่เหมาะสมตามแต่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร 
หรือมีพฤติกรรมเขา้ข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอนัมีผลท าใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องกองทุนหลกัได ้จะถือว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทุนมีเจตนากระท าผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดใหบ้ริการและด าเนินการคืนเงินลงทุนตาม
มลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบและใหค้วามยินยอมแก่บริษัทจดัการไวล้่วงหนา้ อีกทัง้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะ
ไม่สามารถน าเรื่องดงักล่าวมาใชเ้ป็นสิทธิเรียกรอ้งความเสียหายจากเหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการไดแ้ต่อย่างใด 
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